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INHOUD

CLUB LOS HOLANDESES algemene informatie
Clubgebouw. Plaza Justus 1 Telefoon: 966 875 342
Urb. Barranco Hondo Website: www.holandeses.nl
03580 Alfaz del Pi Email: bestuur75@gmail.com
Bestuur:
Algemeen e-mailadres: bestuur75@gmail.com
Gerry Officier             Voorzitter       tel. 605 350 841
Ruud Kooijmans         Secretaris         tel. +31 624 207 545
Ronald Westerduin      Penningmeester      tel. +31617847494.
Fred Mahler                Vice-Voorzitter      tel. 663 632 985
Hetty Oudshoorn        2e Secretaris         tel. 966 873 195 
Redactie:
E-mailadres voor kopij: pietrakaikosiberica@telefonica.net
Harriët Maenen tel.: 966 868 331
Bart Groels tel.: 643 360 175
Voor advertenties: en foto’s redactieclh@gmail.com
Barteam: Aad Stolk  en Marco Hoeflaak
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SOCIËTEIT informatie

Openingstijden:
Dagelijks ook voor niet leden: van 10.30 uur tot 14.00 uur.
Maandag t/m vrijdag ‘s avonds voor leden: van 19.00 uur tot 24.00 uur.

Op donderdagen van 12.00 tot 13.00 uur is er één bestuurslid aanwezig.

De coördinatie van alle soosactiviteiten geschiedt door het bestuur.

Alle activiteiten - buiten de vaste activiteiten - zijn onderhevig aan de
goedkeuring van het daartoe gemachtigde bestuur.

Kosten voor het gebruik van de soos anders dan in verenigingsverband:
- Voor leden: €   30,- per keer
- Voor niet-leden of verenigingen: € 100,- per keer

Lidmaatschap en contributies:
Jaarlidmaatschap (m.i.v. 01 - 01 - 2018)  bedraagt de contributie: € 80,-
Deel-lidmaatschap: per maand: € 15,- met een maximum van vier maan-
den aaneengesloten. Deze leden hebben geen stemrecht.
De jaarcontributie dient uiterlijk op 31 januari betaald te zijn. Voor
betalingen na die datum wordt € 5,- extra in rekening gebracht.

Contributies en/of donaties kunnen contant* worden voldaan of op de
onderstaande bankrekening worden overgsemaakt.

BANCO POPULAR

IBAN: ES44  0075 1294 6806 0019 0871
( IBAN dient u te gebruiken als u vanuit Nederland overmaakt. )
BIC/Swiftcode: POPUESMM
t.n.v. Circulo Privado Los Holandeses, Alfaz del Pi

*Contante betaling kan geschieden aan de bar in de soos of aan de penningmeester.
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LEDENADMINISTRATIE mail-adres
Wij heten de volgende nieuwe leden van harte welkom:

Hr. Peter van Dommelen
Mevr. Hermien Kraaikamp
Mevr. Francis Greuter Hr. Ko Greuter
Mevr. Els van Olphen
Mevr. Tea Pechtold Hr. Wim Pechtold
Hr. Jan Schoppert

Leden, die hun contributie betaald hebben, kunnen hun lidmaatschapskaartje
afhalen aan de Bar. Indien u beschikt over een e – mail adres of wijziging daar-
van, dit gaarne aan mij doorgeven.
Mijn e-mail adres is potjelosdos@gmail.com; Riek Tol

Agenda activiteiten Aad en Marco: evenemententeamclh@gmail.com
Bibliotheek Joke Holleman 965 873 419
Biljart driebanden Cees Kraan 676 704 873
Biljart libre Cees Kraan 676 704 873
Bridge donderdag Hester Steenbergen 699 576 569

Aad Stolk 966 875 342
Bridge woensdag Hester Steenbergen 699 576 569
Darts Henk Murks 965 871 180
Evenementen Team Aad en Marco 966 875 342
Jeu de Boules Karin Murks 965 871 180
Klaverjassen Susanna de Zwaan 966 580 185

Ben van Beek 625 124 260
Lief en Leed Joke Holleman 965 873 419
Lief en Leed Karin Murks 965 871 180 
Shantykoor Johan Timmerman                 +31 637 405 988

e-mail adres:     shantyholandeses@gmail.com
Sjoelen Ben van Zutphen 966 874 654
Tafeltennis Erwin Olsen      966 580 236  of 634 308 932
Schilderen / Beeldhouwen Jaap v. Gurp, Bart Groels     643 360 175

C Tabarca 30 - ARABI PLAZA
03580 - Alfaz del Pi

Reg. Sanidad 10897

ALGEMENE LEDENVERGADERING

De Algemene Ledenvergadering van Club Los Holandeses is gepland 
op vrijdag 9 maart om 10.30 uur in ons clubgebouw.

Het Bestuur

NB.  Algemene Ledenvergadering vrijdag 9 maart om 10.30 uur.  NB.
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VAN DE REDACTIE 
Gelukkig Nieuwjaar! Dit weerklinkt dezer dagen regelmatig, en dan realiseer je je
dat de betekenis van “gelukkig” voor velerlei uitleg vatbaar kan zijn...
Wij wensen u allen in elk geval een mooi jaar toe, waar u uiteindelijk tevreden en
blij op zult kunnen terugzien!
Nu liggen de gloedvolle en feestelijke dagen van kerstmis en de jaarwisseling ach-
ter ons, en als alle uitgesproken en geschreven wensen én vooral de goede voor-
nemens goed tot ons zijn doorgedrongen, kan het dagelijks leven hopelijk weer
zijn loop nemen.
In deze januari-uitgave, en ook in de februari-BRUG zullen wij zoveel mogelijk
de december-feestelijkheden die in onze Club plaatsvonden weergeven.
Verder is er weer een diversiteit aan artikelen, die door ijverige en trouwe schrij-
vers tot ons zijn gekomen, waarvoor onze hartelijke dank en waardering! Ook het
toesturen van foto´s is altijd een feestje op zich.
Wij blijven te allen tijde open staan voor interessant en gezellig “schrijfwerk”, en
mocht er eens geen ruimte zijn, dan is er altijd nog een maand later een kans om
uw stukje te plaatsen.
Overigens vragen wij als redactieteam en ook de drukkers uw serieuze aandacht
voor het bieden van hulp bij het vervaardigen van DE BRUG, mocht één van ons
(wij zijn slechts met zijn vieren!) onverhoopt eens geen gelegenheid hebben onze
“dienst te draaien”.
Wij zetten er in ieder geval vol goede moed weer onze schouders onder en het eer-
ste bewijs dit jaar krijgt u nu onder ogen!
Wij hopen dat onze adverteerders met de plaatsing van hun publicaties ons ook dit
jaar blijven steunen, zodat De Brug nog een lang leven beschoren kan zijn.
Hebt u iets leuks gelezen, meegemaakt of gezien, of meent u dit is interessant om
op te nemen in ons verenigingsblad:

1. Geef het aan één van onze redactieleden.
2. Stop het in de redactiebrievenbus in de hal van de Soos.
3. Nog makkelijker voor ons:
E-MAIL naar Harriët in WORD-tekst.
pietrakaikosiberica@telefonica.net

U dient uw kopij voor februari in te leveren of te e-mailen vóór de 21ste januari.
N.B. Indien u kopij en evt. foto´s opstuurt, graag de foto´s in Jpeg en de tekst in
Times New Roman.

PRIJZEN ADVERTENTIES 2017-2018
1/1 pagina: 1/2 pagina: 1/3 pagina:
Kleur € 250,00 Kleur € 150,00 Kleur €   90,00
Z/W € 180,00 Z/W €   90,00 Z/W €   70,00
Weblink €   15,00
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van de Bestuurstafel

Oh, wat is dat moeilijk, om in de toekomst van de gezellige dagen te schrij-
ven (19-12-´17). 
Deze verzuchting slaakt Fred omdat de kopij voor de Brug al voor de Kerstdagen ingeleverd
moet worden (Redactie).

De feestdagen komen er weer aan, dat belooft een mooi kerstdiner in de Club,
bij masterchef Marco te worden. 
De animo is super groot, al een tijd geleden moest de inschrijving stoppen. 
Dit geeft wel aan dat de Club leeft als vanouds, ook met kerststukjes maken
was de belangstelling super groot, wel 20 enthousiaste vrijwilligers waren aan
de gang. Ze leverden puik werk af! Dat kunt u natuurlijk zelf gaan bekijken.

Dit is ook een periode in het jaar om een beetje terug te kijken. 
Helaas zijn er ons dit jaar weer (oud)leden ontvallen en er zijn nu ook nog
zieken te betreuren. Sterkte allemaal. 

In dit jaar is er ook veel gebeurd, verbouwingen en reparaties, van de afwa-
terings-gleuf voor het parkeerterrein tot de nieuwe toldo. 
Van de schoonmaak van de bibliotheekruimte tot de reparatie van het dak en
alles wat hier tussen zit. 

Ook blijkt dat de bureaucratie hier in Spanje, nog steeds hoogtij viert, een
papiertje en/of  stempeltje halen duurt vaak al bijna een jaar, maar de aanhou-
der wint! 
In het nieuwe jaar gaan we van start met de nieuwe regels voor het deellid-
maatschap. Die houden namelijk in dat men een keer voor een periode van
maximaal 4 maanden aaneengesloten voor 15 Euro per maand deel-lid kan
worden.   

Rest ons nog om iedereen een zeer gelukkig 2018 toe te wensen en we hopen
dat wij u voor die tijd al hebben mogen begroeten bij de kerstborrel en de
nieuwjaarsreceptie met Thomasvaer en Pieternel.

FM

ALGEMENE LEDENVERGADERING
De Algemene Ledenvergadering van Club Los Holandeses is gepland 

op vrijdag 9 maart om 10.30 uur in ons clubgebouw.
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Nieuws van het evenemententeam
Beste Leden, 
Op zaterdag 25 november was er weer de gezellige Kerstmarkt!
De voorzitster, Gerry, opende die om 10.00 uur, en het was meteen een drukte van
belang. Het Evenementen Team ging begon dus meteen, met de lotenverkoop, en
Hetty moest ervoor zorgen dat iedereen de juiste prijs kreeg.
Ja, en voor je het doorhad, binnen 2 uur, waren alle 1200 loten verkocht...maar wat
wil je ook met al die mooie prijzen Groot of Klein. En, al was het af en toe een klein
prijsje, onze Clubvrienden waren er even blij mee. 
Onze dank gaat dus uit naar de gulle Sponsoren, naar o.a.: Viveros Castillo: een
Planten/Bloemenbon van € 80,00.; Fresno Reizen: Diner + Show (voor 2 perso-
nen)  ter waarde van € 105,00 in Benidorm Palace; Euro-Look: 2 x een Riant
Haarverzorgingspakket; Beauty for All: een heerlijke Gezichtscrème
Ons Bar team schonk het E.T. 45 Consumptie Bonnen.

En niet te vergeten onze anonieme Sponsoren.
En dan was er een week later op 2 december de Sinterklaas Bingo en zeg nou eer-
lijk, wij waren best nerveus hoor...bang voor (in de zak) dat niet, want wij wonen al
in Spanje!!
En daar kwam dan Sinterklaas en de Pieten...ik keek nog even rond of Silvana niet
in de zaal zat...maar nee gelukkig niet ..want de opkomst was groot: 75 gezellige
mensen. De Pieten waren blij ons te zien en kregen allemaal een Chocolade Letter.
En de Pepernoten gingen gretig naar de mondjes…
Wij waren allemaal erg aardig geweest dit jaar en toch moesten een paar mensen bij
de Sint komen, gelukkig niet op schoot want dan had je weer gedoe met #Me-Too.
Eerst was Vivian Wienholds aan de beurt, daarna Joke Holleman, Bernice van
Zutphen, Inge Visser, Greet Schutrup en Mirjam Witjens. Wij zijn allemaal verwend
met heerlijke Chocola omdat wij erg lief zijn geweest dit jaar.
Sint met de Pieten moesten nog naar een ander feest dus dat was afscheid zingen!
Dat klonk goed, omdat wij werden begeleid door Wim de Beer op de piano.
En ja hoor, toen was het Bingo, want Karin en Joke waren de ballen al aan het
schudden.
De kaartjes werden door de dames van het E.T. verkocht en dat ging snel.
Wij zaten er helemaal klaar voor want de prijzen voor thuis en in de knip waren
weer groots en de gulle sponsoren willen wij hiervoor hartelijk bedanken. 
Wat was het weer een gezellige avond!
Maandag 4 december is ons clubgebouw weer prachtig versierd.
Vrijdag 8 december was het Kerststukjes maken, en het was met 20 dames en 1 heer
beregezellig. Wij willen alle vrijwilligers bedanken die ons hebben geholpen om
ons clubgebouw weer prachtig in sfeer te brengen!
Elders in de Brug vindt u vind u ons programma voor de eerste helft van 2018. Wij
hopen dat het u zal bevallen.

Namens het hele team wensen we u een goed en gezond 2018 toe!
Met vriendelijke groet, Het evenemententeam “Club Los Holandeses”
Ps. Van de kerstborrel ontbreekt het verslag omdat deze “De Brug” al ruim voor
kerstmis gereed moest zijn.



AGENDA ACTIVITEITEN en Mededelingen

DE BRUG blz. 7

19.30

Maandag 1 jan.  2017 Nieuwjaarsreceptie
Aanvang 17.00 uur
m.m.v. Meet the Voice.

Zaterdag 20 januari Bingo             Aanvang 14.30 uur
Vrijdag 26 januari Biljart Libre toernooi
Zaterdag 10 februari Open Dag

van 11.00 tot 15.00 uur
Vrijdag 16 februari Busreis

Nadere informatie volgt nog.
Zaterdag 17 februari Bingo             Aanvang 14.30 uur
Zaterdag 24 februari Puzzelrit

Nadere informatie volgt nog
Zaterdag 3 maart Lente Fair v.10.00 tot 14.00 uur

Met nieuwe en oude spulletjes.
Voor een kraam neemt u contact op met 966 875 342 of aan de bar.
Vrijdag 9 maart Algemene Ledenvergadering

Aanvang 10.30 uur
Zaterdag 10 maart Bingo  Aanvang 14.30 uur
Vrijdag 23 maart Biljart driebanden toernooi
Zondag 1 april Paasbrunch Aanvang 11.00 uur

kosten € 13,50 per persoon
Zaterdag 7 april  Bingo Aanvang 14.30 uur
Zaterdag 21 april  Oranjemarkt

van 10.00 tot 14.00 uur
Vrijdag 4 mei Nationale Dodenherdenking
Zaterdag 5 mei Bingo Aanvang 14.30 uur
Zondag 13 mei Moederdag, 

Koffie met iets lekkers 
Vrijdag 18 mei Busreis    nadere informatie volgt
Zondag 17 juni Vaderdag

Koffie met iets lekkers 

Bloeddrukccontroles IMED Levante Hospital
Graag laten wij u weten dat de bloedrukcontroles in de Club,die zijn gestart in
oktober 2017 Plaats vinden op de eerste en de derde donderdag van elke
maand tot einde april 2018.
Un saludo, met vriendelijke groeten, Cornelia Johanna Schipper
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BIJ CLUB “LOS HOLANDESES”
Graag nodigen wij u uit op onze open dag op

zaterdag 10 februari 2018
van 11.00 – 15.00 uur.

Ons adres is: Plaza Justus 1, Barranco Hondo,
Alfaz del Pi, tel. 966 875 342.

Route beschrijving: 
Komende vanaf Benidorm richting Alfaz del Pi over de N332
Bij grote rotonde linksaf (2de afslag ) richting Alfaz del Pi. Bij
de volgende rotonde 2de afslag, weer een rotonde rechts
aanhouden bij de volgende rotonde gaat u rechtdoor (3de
afslag) de hoofdstraat van Alfaz del Pi in.

Bij de bloemenwinkel linksaf volg de weg, rechts aanhouden
bij het Forum vervolg de weg en sla dan rechtsaf de brug
over. Neem  de 2de straat links, 1ste  links, direct links is
onze parkeerplaats.

Vanuit Altea over de N332 richting Benidorm.
Bij grote rotonde (voorbij de MC Donalds) rechtsaf richting
Alfaz del Pi, daarna zie hierboven. 

U kunt kennismaken met onze vereniging die een verleden
heeft van 40 jaar. Er zijn tal van activiteiten, waarin wij ons
en onze afdelingen presenteren. Vanzelfsprekend is er een
diversiteit van drankjes en hapjes te bestellen aan onze bar.
Onze club is het gehele jaar geopend, en wij geven een
eigen clubblad uit.  Naast de vaste activiteiten organiseren
wij barbecues, uitstapjes, paella- mossel-  en feestavonden.
Wij hopen weer op een gezellige en drukke dag, met veel
nieuwe bezoekers. U bent van harte welkom! 

Wordt u op de Open Dag lid, dan is de contributie voor het
jaar 2018, € 65,00, dit is slechts € 6,00 per maand.

Dus tot ziens, op zaterdag 10 februari a.s. bij club
“Los Holandeses”

Open DAG
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Was haar jurkje goed, zat zijn strikje goed? De klaverjasafdeling ging op stap.
Naar wat een mooie show beloofde te worden in het “Benidorm Palace”
Eerst stonden we nog even te kleumen voor de uitnodigend verlichte ingang en toen
mochten we naar binnen. Daar werden we door enkele mooie dames naar de zijkant
van de hal gedreven voor de groepsfoto. 
De mooi gedekte tafels in de zaal zagen er uitnodigend uit en al zaten we wel wat
krap, er heerste al snel een gezellige drukte. De obers en serveersters namen de bestel-
lingen op en ons clubje keek nieuwsgierig in het rond naar de langzaamaan binnen-
druppelende gasten.
In hoog tempo werden de drankjes en de eerste gerechten van het menu uitgeserveerd.
We gaven niet alleen onze ogen de kost: de salade vooraf smaakte prima. Nu werden
we toch langzaam aan wat ongeduldig. Eindelijk, tegen kwart over tienen begon dan
toch de show.
Maar voor het zover was gingen Will en ondergetekende, zoals dat bij klaverjassen
lijkt te horen, echter flink nat (wijn stroomde over de tafel en op ons beiden). Maar
dat kon de pret niet drukken. De muzikale arrangementen vulden de zaal en de dan-
sers en danseressen draaiden prachtige figuren op het toneel. 
Al vonden sommige heren het jammer dat al die mooi uitgedoste dames zich pas
tegen het einde van de show een beetje bloot gaven. Benidrom Palace bracht een
prachtige, goed opgebouwde voorstelling die tot het einde toe boeiend bleef.
Dank aan de organisatoren Janny en Ben: “Het was een zeer geslaagde avond” . 

Gart Broels

BENIDORM PALACE
Beste mensen,

Graag willen wij
(Marco en Aad)
samen met onze
vrijwilligers, jullie
allen heel erg bedan-
ken voor het vertrou-
wen dat wij afgelopen
jaar weer hebben
gekregen.
Wij gaan dit jaar 2018
alweer het zevende jaar
in achter de bar en in de
keuken van Club Los
Holandeses. 
Met alle plezier (ja, er zijn
ook uiteraard mindere
dagen bij even niet lekker in
je vel of noem het maar op,
daar zijn wij tenslotte ook
mensen voor) staan wij voor
jullie klaar. 

En niet te vergeten velen van jullie ook voor
ons. Wij hebben het afgelopen jaar dan ook weer heel veel hulp gekregen.
Daarvoor zeer zeker onze dank. Marco voelt zich als een vis in het water in zijn
eigen keukentje, en de maaltijden en de soepen worden gretig afgenomen. Ja, wat
wil je, alles wat hij maakt is ook echt vers.
Magda die ons jaren heeft geholpen, heeft besloten een stapje terug te doen, maar
indien nodig, blijft ze ons bijstaan. Denk dan aan markten, mosselavond en niet
te vergeten met het kerstdiner. 
Sinds september hebben wij Mirjam erbij gekregen, die ons op vele manieren
gaat ondersteunen en na een aantal maanden moeten wij en ook onze leden (het-
geen wij hoorden) concluderen dat ze zich al helemaal thuis voelt achter de bar.
Zij heeft alles correct onder controle en dat geeft ons ook wat meer rust en wat
meer vrije tijd. Want zeg nu eerlijk, af en toe 1 volle dag in de week vrij is echt
niet zoveel in de periode dat onze club volop draait (oktober t/m april).
Wij hopen dat wij ook dit jaar op de steun en het vertrouwen kunnen rekenen van
onze leden én vrijwilligers die ons een handje toesteken. 
Zelf zullen wij er dit jaar weer als vanouds tegenaan gaan.

Namens het gehele team wensen wij jullie een goed en gezond 2018 en bedanken
wij jullie nogmaals voor het in ons gestelde vertrouwen.
Marco en Aad

Barteam
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Om te beginnen wensen wij iedereen een gezond en voorspoedig 2018 met veel
leesplezier. Wij zien u natuurlijk graag weer in de bibliotheek op 8 januari 2018.
U kunt dan ook gelijk voor heel 2018 uw lidmaatschap van € 10,00 p.p. per jaar
voor de bibliotheek betalen.
Er zijn weer veel nieuwe boeken binnen gekomen. Msschien is er dus iets voor u
bij! De bibliotheek is iedere maandag geopend van 12.00 tot 13.00 uur.
Bron seniorenmoment: Het gezicht komt mij bekend voor, maar ik kan mijn
naam niet herinneren.

De medewerkers van de bibliotheek.

Bibliotheeknieuws

Beste leden,

Het Shantykoor is op dinsdagmiddag weer druk bezig om de liedjes in te stu-
deren. Het koor heeft afscheid genomen van onze dirigente Susan. Het was
even zoeken voordat wij weer een dirigent hadden. Inmiddels dirigeert Cees
Verkuyl tot volle tevredenheid het koor. Het Shanty koor is een gezellige club
mannen die het leuk vindt om te zingen en lol te hebben met elkaar. Op
woensdag 13 december hebben wij een optreden gehad in het café Moby
Dick in Benidorm dat was weer heel gezellig. Regelmatig hebben wij optre-
dens buiten de club. 
Wij zoeken nog een paar enthousiaste mannen die het leuk vinden om mee te
zingen. Je hoeft absoluut geen groots zanger te zijn om mee te doen, plezier
staat voorop. 
Voor muzikale begeleiding zijn wij nog op zoek naar een man en of vrouw
die accordeon, gitaar of piano kan spelen ter begeleiding van ons koor. Kom
eens langs op onze repetitiemiddag op dinsdag van 14.00-16.00 uur, of meld
je aan bij één van onze koorleden.
Namens het bestuur van het Shanty koor,      Paul van Veen

shantyholandeses@gmail.com

Shanty KOOR



Let op: de gewijzigide e-mail
info@mcsseguros.net

info@mcsseguros.net
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IN 3 BEHANDELINGEN PIJNVRIJ ? JA DAT KAN!! VELEN
GINGEN U REEDS NAAR TEVREDENHEID VOOR.

Veel mensen hebben last van rugklachten. Thoracale- of lumbale klachten,
problemen in het bekken, in de knie, in de nek of schouders. Vooral bij deze
opgenoemde klachten zijn er meer therapieën beschikbaar. Sommige mensen
hebben daar baat bij, anderen weer niet. Juist deze mensen komen terecht bij

“Natuurlijk Beter Bewegen”.
Wij kijken niet alleen naar de klacht, maar zoeken ook naar de oorzaak er
van. Is het zo dat een wervel scheef  staat, dan zetten we die terug met een
natuurlijke lichaamseigen beweging, zonder te kraken. Natuurlijk kijken we
eerst waarom de betreffende wervel is verschoven, om herhaling van ver-
schuiving te voorkomen.
Vaak komt verschuiving door scheefstand van het bekken, wat weer het
gevolg is van verschil in  beenlengte. Dat beenlengteverschil lost “Natuurlijk
Beter Bewegen” niet op door een hielstukje, omdat dit averechts werkt. Een
hielstukje heeft alleen zin als u verschil hebt in  botlengte. Daar kunnen ook
wij niets aan veranderen. Wij zijn geen chirurgen, en ook geen tovenaars.
Voor al deze rug- nek- schouderklachten enzovoort, kan “Natuurlijk Beter
Bewegen” u effectief behandelen. Op een zachte manier, zonder te kraken en
op een natuurlijke wijze, zonder enig risico binnen  3 weken met blijvend
resultaat.
Wij kunnen met trots zeggen: 98% kans van slagen! Vele mensen die er
“mee moeten leven” vonden de weg naar Natuurlijk “Beter Bewegen”. Zij
zijn tot hun verbazing rug-, nek-, schouder-, knieklachten vrij. Graag wil-
len wij u een lezing aanbieden over nek-, schouder-, rug-, bekken- en knie-
klachten en hoe u daar effectief mee kunt worden geholpen.
De lezing duurt ongeveer 45 minuten en is voor leden van Club Los
Holandeses geheel gratis.
U krijgt bij deelname een gratis kopje koffie en een gratis rugtest aangeboden.

Alles is vanzelfsprekend geheel vrijblijvend.
Waar? Club Los Holandeses Plaza Justus 1. 

Urb. Barranco  Hondo 03580 Alfaz del Pi
Wanneer? Vrijdag 9 Februari 2018
Aanvang? De lezing start om 10.30 uur
Graag tot ziens op vrijdag 9 februari 2018.
Met vriendelijke groet, Bert Brinkman
Natuurlijk Beter Bewegen,
praktijk voor complementaire cellulaire geneeskunde en alle aan de wervel-
kolom gerelateerde klachten.



Weer een nieuw jaar! wat gaat de tijd toch snel!
Wij wensen iedereen een gezond nieuwjaar met
nog heel veel gezellige klaverjas- sessies.
We kijken terug op een succesvol afgelopen jaar met als hoogtepunten de Pasen
toen we met z’n allen uit eten gingen, en ook de kerstklaverjas was een treffer.
Op zaterdag 9 december was het zover, met 42 klaverjassers togen we vol ver-
wachting naar Benidorm Palace.
Onze verwachtingen werden volledig waar gemaakt, met een prachtige show, een
heerlijk diner, volop drank en vooral een heel gezellige sfeer, kortom een spette-
rende avond!
Op zondag 17 december sloten we ons klaverjasjaar af met de uitreiking van de
wisselbekers, op de woensdag voor Joke Bernon met de fabelachtige score van
6066 punten, en op zondag Toiny Weiss en Cor Klaver met 5809 punten.
Aan de bekers zat ook een dinerbon en een fles Cava vast zodat ze nog lekker kun-
nen gaan eten.
Ook de andere klaverjassers werden verwend met koffie/thee met kerststaaf of
kerstbrood en in de pauze wat hapjes.
Zo sloten we het jaar weer gezellig af.
We hopen deze trend in het nieuwe jaar op dezelfde manier voor te zetten.
De scores op woensdag:
22 november Henk Mulder 5586 pnt.
29 november Joke Bernon 6066 pnt.
06 december Ben van Beek 5342 pnt.
De scores op zondag:
19 november Joke Bernon en Eppo Gouwerok 5613 pnt.
26 november Martin Kuckartz en Carl Fritsch 5055 pnt
03 december Mary en Peter Plune 5604 pnt.
10 december Martin Kuckartz en Carl Fritsch 5308 pnt.
JvS
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Rene Van Dijk Club NIV Denia
En Oftalvist beval ze mij aan

dubbelfocus  lenzen te  laten  plaatsen
na  cataract  in  beide ogen  te hebben
geconstateerd.  Eerst  heb ik mij  enkel
aan één oog laten  opereren om zeker
te  zijn.   Onmiddelijk  na  de  operatie
was  ik  aangenaam  verrast   door  de
helderheid  van kleuren  die ik met  het
geopereerde   oog   kon    waarnemen.
Kortom het  andere oog heb ik dus ook
laten doen.  Geen bril  meer:  lezen en
autorijden   zonder   bril.  Zowaar  een
geweldig resultaat!!! 

Ineke Club NIV Denia
Ik heb me door dr Oftalvist laten helpen
aan mijn ogen waar staar op zat.
Na de   operatie  ging  er  een   wereld
voor mij open. Mijn “goede”oog van
50% naar 100% en mijn “luie”oog van
4% naar 40%!! Ik kan nu alles weer
lezen en dat zondr bril. Fantastisch!

KLAVERJASAFDELING SCHOPPEN

OPROEP
Beste leden,
Iedere maand verschijnt “de Brug”. Hier zijn veel kosten aan verbonden.
Daarom is het belangrijk dat wij adverteerders hebben. 
Wij zoeken iemand of meerdere personen, die zich willen inzetten om
advertenties binnen te halen. Heeft u interesse, mail even naar
bestuur75@gmail.com

Bij voorbaat dank, Het Bestuur

Oproep
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WIJ BEGINNEN WEER AAN NIEUW JAAR. WIJ WENSEN EEN IEDER
VEEL GELUK EN GEZONDHEID VOOR HET KOMENDE JAAR.
DE DECEMBERMAAND WAS VOL MET FEESTDAGEN, EN WIJ HEB-
BEN 13 DECEMBER DE KERSTDRIVE GESPEELD.
WE HADDEN 8 TAFELS, EN ER WAREN WAT GASTEN VANWEGE ZIEK-
TE BIJ ONZE VASTE SPELERS. ER WAS EEN MOOIE PRIJZENTAFEL,
HEERLIJK ETEN, ALOM EEN LEUKE DAG!
ONZE PENNINGMEESTER HEEFT AANGEGEVEN DAT WIJ INMIDDELS
EEN BUFFER HEBBEN, DAT IS BELANGRIJK VOOR DE BRIDGE
MATES.
NU GAAN WIJ WEER RUSTIG VERDER, OP WOENSDAGOCHTEND
MET MARGARET EN RIEKS, EN OP DONDERDAGAVOND MET AAD
EN HESTER.
WAT POSITIEF IS, EN JE EIGENLIJK NOOIT MEER TE HOREN KRIJGT:
DAT WIJ HET INSCHRIJFGELD VERLAGEN.  DUS DAT WORDT WEER
€ 1,50 PER PERSOON.
VEEL SPEELPLEZIER, BRIDGETEAM

Bridge

Canasta
Wat een succes, onze nieuwe Canasta-avond op maandag.

Zoveel opkomst hadden we van te voren echt niet verwacht.
Wij willen diegenen die Canasta willen leren spelen de kans geven om les te
krijgen. Op maandag 19 februari 2018 willen we die avond het spel uitleg-
gen, om de week erop mee te kunnen doen met deze gezellige avonden.
Wil je speluitleg? Stuur een email (joke1959@gmail.com) en we plannen je in.
Joke Niestadt

een en al
concentratie

gedurende de
KERST-

Bridgedrive
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Biljartnieuws

PENTATHLON

Lief en Leed
Voor de goede orde brengen wij u nogmaals onder de aandacht dat wij met een
aantal dames zijn die lief en leed met u willen delen.
Zij willen en kunnen aandacht geven aan mensen die dat even nodig hebben.
Dus mocht u iemand kennen die langdurig ziek is of in het ziekenhuis ligt, laat
het ons dan weten.
U kunt het melden bij:   Joke  965 873 419 of  Karin  965 871 180.
Met een vriendelijke groet,
Lief en Leed van Club “Los Holandeses” 

Op donderdag 23 november jl. werd in de biljarthoek
de tweekamp tegen biljartleden van de N.V.C.B
gespeeld. Dit in de speelsoorten Libre en Driebanden. 
Uitslag: 
Club los Holandeses – Ned.Ver. Costa Blanca : 32-8 
De tweede wedstrijd wordt in februari 2018 gespeeld
bij de N.V.C.B in La Nucía.
Cees Kraan (wedstrijdleider)

een korte uitleg:

Daarbij geeft de speler vooraf aan of hij een éénbander, tweebander, drie-
bander of losbander, dan wel een directe stoot wil gaan maken. Heeft men
het aantal te maken caramboles van een spelsoort vol, maar maakt men een
carambole van die betreffende spelsoort, dan is deze niet geldig en is de
tegenstander aan de beurt.
Op vrijdag 1 december en maandag 4 december werd dit door 10 clubbil-
jarters gespeeld. Dit onder de wedstrijdleiding van Cees Kraan.

Uitslag finales :                                                                                           
1. Chris Janse   2. Cees Kraan  3.vDavid Dissel  4.Willem Vermeulen.

Het biljartbestuur wenst alle lezers een gezond 2018
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Informatie voor  de Adverteerders
Clubgebouw: Plaza Justus 1 Urb. Barranco Hondo;      03580 Alfaz del Pi
Telefoon: 966 875 342 E-mail: bestuur75@gmail.com
E-mail redactie: redactieclh@gmail.com Website: www.holandeses.nl

Geachte ondernemer,
Het is ons een genoegen u hierbij informatie te verstrekken inzake het adverteren in ons
clubblad “De Brug”. Ons blad wordt 10 x per jaar uitgegeven (in juli en augustus is er geen
uitgave). De edities zijn in ons clubgebouw voor leden en geïnteresseerden gratis verkrijg-
baar.
Naast een “papieren” uitgave wordt De Brug op onze website gezet en digitaal aan een
groot leden-bestand toegezonden per email.
Op onze website, www.holandeses.nl , staat onder een aparte kop “adverteerders” uw adver-
tentie nogmaals vermeld. Via de pagina ”hyperlinks” heeft u ook de mogelijkheid een zgn.
link te laten aan brengen zodat bezoekers direct door kunnen klikken naar uw eigen websi-
te. Deze optie is uiteraard het gehele jaar beschikbaar.
Het streven van Club Los Holandeses is om de vereniging zo breed mogelijk uit te dragen
en ook die mensen te interesseren, die slechts gedeeltelijk in Spanje verblijven. Maar die
hier wel vaak een huis hebben om er zich uiteindelijk na pensionering (voor een bedui-
dend langere periode) te kunnen vestigen.
Wij bieden aan onze leden een breed scala aan activiteiten.
Na gesprekken met diverse adverteerders proberen wij ook een extra voordeel voor onze
leden te realiseren en zo de klantenbinding met onze adverteerders te vergroten. Een “win-
win” situatie dus. Voor u meer klanten en voor ons meer leden.

Voor 2018 gelden de volgende tarieven:
1/1 pagina: 1/2 pagina: 1/3 pagina :
kleur € 250,00 kleur  € 150,00 kleur        €   90,00
z/w € 180,00 z/w      €   90,00 z/w             €   70,00
Weblink        €   15,00 Alle genoemde bedragen zijn in “euro”, inclusief I.V.A.
Wij verzoeken u de advertenties in Jpeg of PDF formaat van goede kwaliteit aan te leveren.
De uiterste inleverdatum per maand is de 20ste van enige maand voor de volgende editie.
Er bestaat de mogelijkheid gedurende het advertentiejaar uw advertentie aan te passen qua
inhoud.
Ook kunt u gedurende het jaar uw advertentie vergroten of veranderen van zw/w naar full
color. Voor de meerprijs zal u een separate factuur worden toegezonden.
De facturen worden ieder jaar in de maand december verzonden voor het komende jaar. Wij
maken hierbij zoveel mogelijk gebruik van email. 
Ieder maand wordt aan onze adverteerders de nieuwe editie van De Brug per email doorge-
stuurd. In verband met het verkleinen van het bestand kan het zijn dat uw advertentie iets
minder duidelijk overkomt dan in het gedrukte exemplaar. Helaas is hier niets aan te doen.
Advertentieovereenkomsten worden afgesloten voor de duur van een kalenderjaar. 
Alle overeenkomsten worden, zonder tegenbericht van de opdrachtgever, stilzwijgend
voor de periode van een jaar verlengd per 31 december van enig jaar. 
Wij vertrouwen u hier naar genoegen te informeren. 
Mocht u nog vragen hebben dan verzoeken we u dit direct per E-mail te laten weten. Wij
zullen aan uw opdracht uiterste zorg besteden en zien deze dan ook met belangstelling
tegemoet.
Met vriendelijke groet, Redactie “De Brug”, Club los Holandeses.
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24 februari 2018

JOPIE EN JOHN
Kijk eens hoe blij Jopie en John zijn !  Nadat Jopie eind vorig jaar is gevallen,
tijdens het sjoelen in de
club, heeft ze hulp nodig.
Dat ze zo blij is, komt door-
dat John zich heeft opge-
worpen als haar mantelzor-
ger/privé chauffeur en per-
soonlijk assistent op vrijwel
elk gebied. Ze doet nooit
vergeefs een beroep op hem
en is hem daar uiteraard
heel erg dankbaar voor.
Dus: een pluim voor John.

Wist u dit al ..?

Puzzelrit
De jaarlijkse auto-puzzelrit start in de buurt van Alfaz/La Nucia en begint ‘s och-
tends met een gratis kop koffie. Tijdens de kofffie worden de spelregels aan u per-
soonlijk uitgelegd. Het formulier ter vrijwaring van de organisatie dient dan ook
te worden ondertekend door alle deelnemers afzonderlijk.
Daarna vertrekt u, voorzien van een (klein) overlevingspakket,  voor het eerste
deel van de rit.
U luncht (broodjes en/of soep, verzorgd door JRR events) ook hier in de omge-
ving. Tijdens de lunch  speelt u mee met een  spel dat meetelt voor de “eindover-
winning”
Na de lunch vertrekt u voor het tweede deel van het parcours. Ook in dit deel zult
u een leuk spel moeten spelen.
Aan het eind van de dag verzamelen we weer in Alfaz/La Nucia waar de ant-
woordformulieren direct bij binnenkomst moeten worden ingeleverd en men kan
genieten van een welverdiend drankje terwijl de antwoorden besproken worden 
Daarna volgt het buffet en de prijsuitreiking .
Gedurende de puzzelrit wordt er rekening gehouden met de leeftijd en de mobi-
liteit van de deelnemers.
Wilt u meedoen?  Vul dan het formulier dat in in de Soos (bar Club) ligt. 
Daar kunt u ook betalen: De kosten zijn € 25,00 per persoon.

Ada Duker/ Erwin Olsen tel 634 308 931
Margaret Vegter/ Rieks  tel  646 238 465 

PS.
U zou deze puzzelrit later kunnen gebruiken om vrienden en familie rond te lei-
den door de omgeving. U komt namelijk op de mooiste plekken waar u misschien
nog nooit geweest bent! De gestelde vragen varieren weliswaar van makkelijk tot
moeilijk, maar ze zijn door  vrijwel ierdereen op te lossen.
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Maandag

10.30-14.00 uur Biljart libre competitie Cees Kraan 
12.00-13.00 uur Bibliotheek Joke Holleman
19.30 uur Canasta Willeke de Bruijn

Joke Niestadt

Dinsdag

10.30 uur Schilderen/Beeldhouwen Jaap van Gurp
13.30 uur Shantykoor Johan Timmerman
19.30 uur Darts Henk Murks

Woensdag

10.15 uur Bridge Hester Steenbergen
13.00-14.00 uur Dames biljartles Cees Kraan
19.30 uur Klaverjassen Susanna de Zwaan

Ben van Beek
Donderdag

10.30 - 1400 uur Biljartinstuif Cor Klaver /
David Dissel

10.30 uur Tekenen en schilderen Bart Groels
11.00 uur Jeu de boules Karin Murks
19.00 uur Bridge Hester Steenbergen

Aad Stolk
Vrijdag

10.30 - 14.00 Reserve wedstrijddag biljart competitie en toernooien.
20.00 uur Sjoelen Ben v. Zutphen
20.00 uur Tafeltennis Erwin Olsen

Zaterdag

10.30-14.00 uur Biljart 3-banden competitie Cees Kraan
10.00 uur Wandelen Joke Niestadt

Zondag

10.30-14.00 uur Koppel klaverjas Susanna de Zwaan
Ben van Beek

WEEKAGENDA


